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CHEMIA DUSZY LUDZKIEJ

który jak mało kto miał prawo
„nic ludzkiego nie jest mu obcym". Wyźył
colą l. udzką dolę od jej ziemskich słabości aź do heroicznych walk o najwyźsze cele. Natura bardzo bogata, gorąca, szlachetna, ale zarazem z nieubłaganym jasnowidztwem kontrolująca kaźde drgnienie duszy i rozkładająca
je na ziemskie składniki. Ten głęboko dobry człowiek bywa - wówczas gdy go opanuje geniusz komedii - okrutnym;
zadaje straszliwie bolesne rany. Z temperamentem bujnym,
niecierpl.iwym na wszelkie skrępowanie, łączy umysł swobodny, jasny, wolny od pęt i formułek. Nienaw i ść do obłudy sięga szczerości czasem aź brutalnej. Kipiąca źyciem
wesołość mieni się z powagą i zadumą myśl,iciela.
Ale głównym moźe znamieniem tej natury jest jej niespoźyta czynność. Zycie aktora gorączkowe juź samo przez
się potęguje się u Moliera jeszcze działalnością dyrektora
teatru, reźysera, 1>rzędowego bawiciela dworu i wreszcie pisarzo! Toteź cala jego twórczość powstaje w ogniu
tego potęźnego płomienia wewnętrznego, który mocniejszy
jest niź opór materii, niź smutki, zniechęcenia, niź choroba,
niź śmierć sama .
Molier jest - obok Szekspira - pisarzem chyba najbardziej teatralnym, jaki istniał. Kaźde słowo, jakie napisał,
rodzi się z teatru i dla teatru. Scena była dlań ukochaniem
i celem; nawet nie troszczył się o wydawanie drukiem swych
komedii. Na scenie źył, tworzył, na scenie umarł.
Molier jest takim olbrzymem komedii, iź kiedy się nań
patrzy wprost, nie w idzi się jego poprzedników, a 1.edwie
się dostrzega następców. Mimo to nikt, nawet największy
geniusz, nie rodzi się sam z siebie; jakoź i Molier miał
swój punkt wyjścia, swoje początki, źródła; a pierwsze jego
utwory pozwala j ą w bardzo inte-resujący sposób śledzić tę
M:Jlier - to

pełny człowiek,

powiedzieć, źe
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Moliera.

Grawiura

Abracama Basse

Franciszek Ksawery Dmochowski :

Spadły na koniec z czasem zrdzewia!e okowy,
Ocknęły się nauki i podniosły głowy.

Nachylone dowcipy spojrzały do góry,
Udały się do skarbnic swej matki natury,
Razem z powrotem światła Teatr się podźwignął:
Kornel, Rassyn i Wolter Helenów doścignął.
Nikt lepiej nad Moliera ludzkich wad nie schwyci;
Anglia sprawiedliwie Szekspirem się szczyci;
Alfiery, przejęty duchem Rzymian dawnych,
Wsławił Włochów i stanął przy tych mistrzach sławnych,
A zdala zostawiwszy współziomków za sobą,
Stał się Szyller i Goethe Germanów ozdobą . „
Sztuko rymotwórcza , 1788 r.

twórczą ewolucję.

W początku XVll w. schodzą się różne rodowody komedii
francuskiej.
Jeden - to stara francuska farsa (la force) o posmaku
ludowym, prostej fabule i rodzimym humorze. Była ona
na pograniczu literatury a budy jarmarcznej, bliżej tej ostatniej. Aktorzy byli tu współautorami, tekst był często kanwą,
na której haftowali wedl.e własnej werwy i inwencji . Literackim pomnikiem tej farsy jest Adwokat Pale/in niewiadomego autora, arcydzieło w swoim rodzaju.
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Drugi to „włoszczyzna", która w XVI w., w epoce wpł'>'.:
wów odrodzenia, panuje niepodzielnie w wyższej. komed11
we Francji. Komedię tę, sięgająca poprzez włoski.eh c;iutc;irów, aż het, teatru łacińskiego, wypełnia pospol 1te . zyc1e
z utadymi typami mieszczuchów,. pasożyt~w, p~śred.n1c~e~;
pełno w niej lokai, kt?rzy s.wym1 .grubymi !azz1 1 ~zyw1a1ą
akcję. Komedia ta wspiera się na 1ntr)'.dze (1mbrogl10), bardzo zawikłanej i ruchliwej, i kończy się ró~n1e s.kompl1kowanym rozwiązaniem. Figury jej -:- to mar1onetk1, ktore podobnie jak królowa, laufer,. konik .~te. n.a szachownicy służą do zręcznego ro:zegran1a pa'.ti1. Na1częs!~ze typy. to
zakochany sta:·zec, ra1furka, pasozyt, „filozof , chełpliwy
rębajło etc.
.
. ·
C h ·
Trzeci element - to wpływ teatru h1szpansk1e~o. ee u1e
go również skomplikowana intryga, ale o. zna.m1o~a~h bardziej romantycznych. I '.en te?tr posługu1e się usw1ęcany
mi typami, a nie cofa się takze przed gi-ubym ko.ncept.em,
który w owej epoce znosiło dookonale na1wykwintn1e1sze
towarzystwo.
. .
Th· Kiedy Molier, zlikwidowawszy ów n:ło:Jz1enczy „ . eatre
lllustre" w Paryżu, puścił się na prow1n~1~, m!Js1c;ił s1e
strajać do niewyb~ednych gustów swo_1~1 no.we1 publiczności. Uprawia farsę, którą znał oczyw1sc1e z 1armarcznych

?o-
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larly, dowcipy

bud w Paryżu. Sam pisze mniej lub więcej oryginalne liczne farsy, znane nam tylko z tytułów, z wyjątkiem dwóch,
które zachowały się w całości: Latający lekarz (Le Medecin
volant) i Zazdrość Kocmołucha (La Jalousie du Barbouille).
Póżniej, kiedy trupa jego w miarę rosnącej reputacji dociera do większych miast prnwincjonalnych, i aspiracje autcrskie Moliera rosną. Wartogłów, Zwady miłosne - to ukłon
w stronę owej arystokratycznej hiszpańsko-włoskiej komedii,
którą Molier w czasie swych wędrówek po południowej Francji mógł niewątpliwie poznać i w oryginale. Utwór, którym
d ebiutuje jako autor w Paryżu, Pocieszne wykwintnisie, wyrasta z pnia farsy; Rogacz z urojenia to rodzima farsa
zaszczepiona na włoszczyżnie; treść Don Garcji wzięta
jest z Włoch, a ton z Hiszpanii; włoskie i hiszpańskie źró
dła kombinują się w Szkole męźów.„ Widzimy tedy, iż trzy
te elementy spotykają się w Mo!,ierze i że stanowią jak
gdyby rusztowanie, które padnie, skoro staną mury gmachu.
W pierwszym okresie twórczości Moliera możemy niejako „embriologicznie" śledzić st a w a n ie się jego
komedii; zarazem śledząc ten rozwój możemy najlepiej zrnzumieć, co Molierowska komedia z sobą wnosi i czym różni
się od dawniejszej.
Idzie ona od m a r.i o n et ki d o cz łowi eka. Sganarel w Rogaczu z urojenia jest jeszcze marionetką, taką
właśnie, od jakich roi się w teatrze włoskim. Sganarel
w Szkole mężów to już coś w rodzaju charakteru; wreszcie w Szkole żon to już charakter, to pełny człowiek. Izabela
ze Szkoły mężów to jeszcze konwencja, ogólnik; Anusia
(Agnes) ze Szkoły źon to człowiek; wiekuista kobieta, ale
zarazem indywiduum. Późnie j1 przeobrażenie to pójdzie jeszcze dalej; trndycyjny pasożyt wyda Tartufa, Doranta (Mieszczanin szlachcicemJ1; „pedant" oblecze rysy Lizydasa, Tryso tyna, ojca i syna Biegunków (Chory z urojenia) etc., etc.
Dawna komedia oparta na mniej lub więcej pomysłowej intrydze zmienia się w komedię charakterów; akcja staje
się wynikiem nie przypadkowych zawikłań, ale zazębienia
się i tarcia tych charakte,rów o siebie.
W komedii Moliera odbija się p s y c h o 1. o g i c z n a
na wskroś tendencja literatury francuskiej. Tendencja ta
doszła do świadomości już w Montaigne'u: poznanie siebie, poznanie duszy ludzkiej, prób o w a n ie jej najróżniejszymi odczynnikami oto istota i cel, Prób Montaigne'a.
Odtąd ta c h e m i a d u s z y I u d z k i e j czyni nieustające postępy. Kartezjusz pisze Troktat o namiętnościach
duszy, szukając w człowieku odbicia tych samych praw, które rządzą przyrodą. Pascal w swoich pośmiertnych Myślach
(których zresztą Molier wówczas znać nie mógł, gdyż wyszły drukiem aż w r. 1670) jest genialnym psychologiem.
Współczesny Molierowi La Rochefoucauld i późniejszy odeń
La Bruyere sa przede wszystkim psychologami. Zabawa
w „portrety", której odbicie widzimy w drugim akcie Mizantropa, jest ulubioną rozrywką „literackich" salonów. Jak
zawsze jest z genialnymi pisarzami, Molier, czyniąc ze swej
komedii analityczne studium duszy ludzkiej, częścią wyrósł
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tedy ze swej epoki, a częsc1ą ją ukształtował . Mist rzowską
jest ta psychologiczna strona komedii Moliera. Jak jego postacie „ stoją na nogach " ! Co za zdolność odmalowania
człowieka, co za pomysłowoś ć w ekspozycjach!
Zarazem komedia Moliera idzie od konwencjonalnej kulisy do umiejscowienia akcj i. Rozgrywa się już nie jak
dawniej w tradycyjnej szachownicy, ale w ściśle o k reślonym
środowisku społecznym . Jeszcze pierwsze komedie, jak
Wartogłów, Zwady miłosne, Rogacz z uroienia, mogą się
dziać gdziekolwiek; Szkoła mężów, mimo iż parę zewnętrz
nych rysów umiejscawia jq w Paryżu, ostatecznie także ;
w Szkole żon akcja toczy się „na placu w mieście", owym
placu, który tradycjami sięga komedii łacińskiej, ale czujem_y się już bliże j francuskiego mieszczaństwa; wreszcie
w Tartufie, w Mizantropie jesteśmy ponad wszelką wątpli
wość we Francji, w se rcu mieszczaństwa lub w pobliżu
dworu .
Od pierwszego niemal ujęcia pióro Molier u n o rad owi o kosmopolityczną komed i ę , urob i oną z włoskich i hiszpańskich wpływów . Rys po rysie wprowadza do niej po
odrobinie Francji, aż wreszcie staje mocno na rodzimym
g runcie . Nowel tom, gdzie jak w Don Juanie tradycja tej
postaci każe Mol,ierowi utrzymać akcję no terytorium obcym, czujemy poprzez tę fikcję doskonale, że Don Juan
Moliera jest rodowitym Francuzem, młodym pankiem ze
współczesnego dworu.
I ton się zmienia. Komedio włosko i hiszpańska, jak również wyrosło z niej francuska, jest na wskroś arystokratyczna; Molier dem okr at y z uje jg stopniowo. Czło
wiek z gminu przestaje być ową wyłącznie pocieszną f1gu_rci
drżącą wciąż przed kijem. Zdrowy rozum coraz częśc1e1
będzie przemawiał ustami ludu .
I jeszcze jedno. Zadaniem komedii przedmolierowskiej
jest bawić ; bawić mniej lub więcej wybrednie, ale zawsze
ty lko baw i ć. Molier, jak w i dzieliśmy, sprawił, iż nie przestając bawić komedia stanie się głębo~im studi~m duszy
ludzkiej, malowidłem obyczajów. Ale to 1eszcze nie wszystko. Molier ukaże w niej nową potęgę, jedną z największych,
jakie istnieją, mianowicie z ab i j .a ć _śmiechem,_ i t~
ś miechem brzmiącym ze sceny. Ta1emn1cę tę znał n1egdys
Arystofanes, ale dla nowoczesnego teatru od~rył ją Mol~er .
Psychologia jest tedy u Moliera w służbie satyry; rok
znowuż satyra jest wyrażen i em jego ideału życia . Toteż
chwilami komedia jego staje się trybuną, mównicą. Dyskutuje się w niej wszystko; czasem żartobl.iwie, czase m poważni e, namiętnie; nigdy o schle i ni~dy . nud n~. Wychowanie dzieci stosunki rodzinne, kwestie literackie, naukowe · nawet t~k draż li we przedm ioty, jak sprawy religii lub
kw~stie urodzenia i szlachectwa . I to jest z pewno ś cią w zdobyczy Moliern krok nie najmn iej zasadniczy i nie najmniej
ś miały .
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W ten oto sposób Molier staje się twórcą nowożytnego
teatru. Ze zjawieniem się Moliera komedia włożyła jakby
siedmiomilowe buty, aby przebyć drogę od grubych za-

czątków aż do najwyższej dojrzałości . W r. 1658 Molier
debiutuje na .dworze jakąś zawiesistą farsą własnego pióra;
w r. 1659 daje Wykwintnisie, w r. 1662 Szkolę żon, w r. 1664
S1Yiętoszka; i oto w ciągu lat pięciu od farsy bliskiej jeszcze
średniowiecza, tkw i ącej
jeszcze w atmosferze kuglarzy
jarmarcznych, dosz l iśmy do szczytu, którego nie ty lko do
dziś komedia nie przewyższyła, ale który może na zawsze
pozostanie jej niedościgłym wzorem. Molier zwabił publiczność śmiechem, o skoro raz ją zdobył, zaczął iść coraz
dalej, coraz śmielej, wiodąc za sobą słuchaczy : oż wreszcie, znalazłszy się wraz z nim na szczycie, jedni okrzyknęli
się z zachwytu, drudzy ze zgrozy i oburzenia .
Mimo jednak wszystk ich gramów, jakie rzucal.i nań wrogowie, jedno jest faktem : Molier nieskończenie podniósł
w godności komedię i rzemiosło kom ::idiopisarza. Pomogła mu w tym sympatia i poparcie króla, zapewne. Ale,
powtarzam, faktem jest, iż przepaść, jaka istniała przed
nim między komedią a tragedią, znikła; ogół zaczyna rozu mieć, że są to dwie formy ujęcia życia, z których żadna nie
ustępuje drugiej, a nawet prawda komiczna może być czym ś
o w iele trudniejszym niż koturn tragiczny. O ile bowiem
tragizm może być fałszywy, o tyle komizm musi być szczelf"y. Jeżeli mamy sądzić z dzisiejszej epoki, pojęcia te zwyciężyły - we Francji przynajmniej - zupełnie; komedia opanowała teatr, stała się narzędziem, za pomocą którego
autor może uczyć, bawić, wzruszać; tragedia stała się przeżytkiem. Molier był w tym - jak w tylu innych rzeczach! na wskroś nowożytnym człow i ekiem; wyp rzedzał o w iele
swoją epokę .
Bo też i w

samym swoim d z iele Molier zaciera niejednokrotnie gr anicę między komizmem a powagą życia . Wesołość była żywiołem tego gen iusza komedii; że jednak
w drodze do niej była mu busolą prawda, Molier raz po
raz dochodzi do punktu, w którym spoza kom icznej maski
życie ukazuje mu swoje poważne, smutne, tragiczne nawet
oblicze.
Aby oddać to życie tak, jak on je pojmował, nie mogły
mu wystarczyć współczesne formy teatru. Teatr ten skupiał
się na dwóch krańcach; z jednej strony wspaniały heroizm
Corneille'owskiej tragedii, z drugiej dość powierzchowny
komizm ówczesnej komedii będącej, jak wspomniałem, niby
teatrem marionetek o tradycyjnych fizjognomiach i gestach.
Między tymi dwoma biegunami było miejsce na całą prawdziwą „komed i ę ludzką " - i Molier miejsce to zapełni .
Toteż Molier jest ojcem nie tylko nowoczesnej komedii . Analiza namiętności poruszających nie, jak w tragedii, historycznymi nadludźmi, ale zwykłymi ludźmi w zwykłym śro
dowisku codziennego życia, toż to nie co innego, jak ty l,ko
przedmiot dzisiejszego dramatu. I w istocie, Swiętoszek,
Don Juan, Mizantrop - te komedie Moliera zaw i erają
w sobie zarazem całą i stotę dramatu.
Epoka, w której żył Molier, znajduje się na przełomie
dwóch zmagających się z sobą światów. Z jednej strony
nowoczesna myśl, niezmiernie bliska już nas; z drugiej -
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Aktorzy francuscy i włoscy groiqcy w Paryżu za czasów Ludwiko XIV.
Pierwszy z lewej Molier w kostiumie Arnolfa ze Szkoły żon. OryQinał

w zbiorach Komedii Francuskiej

caly aparat spoleczny i naukowy niemal średniowieczny,
przeżyty, zwyrodniały, ale dzierżący wszystko w ręku i konwulsyjnie broniący się przeciw inwazji nowego ducha .
W oficjalnej nauce spiczaste czopki, peruki, łacina i sylogizm, pokrywające skostnienie mózgu; jako argument przeciw nowej myśli groźba chłosty i prześladowanie; w religii
takimż argumentem - stos i klątwa; w prawoznawstwie tortura i łapówka jako niewzruszone fundamento wymiaru
sprawiedliwości.

1O

A obręcz to była silna; oficjalni władcy ludzkich myśli
i wierzeń posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna, prawoznawstwo, filozofio i nojgrożniejsza z nich
teologio podawały sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który odważył się podkopywać autorytet lub
rutynę. „Ateuszem" jest, kto nie wierzy w puszczanie krwi;
„heretykiem", kto nie wierzy w Arystotelesa. I nie było
w tym żartów: tu szło nieraz o głowę. Kartezjusz, kodyfikator nowoczesnych metod myśl' enia, schronił się przezornie do Holandii, a i tam no wieść o skazaniu Galileusza
niszczy rękopis swego Traktatu o świecie. Wobec z jedno-

l
Molier w kostiumie Arnolfa ze Szkofy Ż01l. Fragment obrazu ze str. 10.

czonych potęg duchownych i świeckich jakże słabe były
środki, którymi rozporządzal.i owi bojownicy światlo ! Myśli
ich, wyrażone nieskończonymi ostrożnościami, krążyły wyłącznie niemal w szczupłym kręgu naukowego świata; przenikanie ich do ogółu było bardzo ograniczone.
I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wę
drowny, wesołek królewski, stanął w szeregu walczących
o światło, mając w dłoni najsprawniejszą broń: śmiech i szyderstwo. I stał się ten cud, iż od potężnego wybuchu śmie
chu wywołanego geniuszem komicznym Moliera zatrzęsły
się mury gmachu, którego nie mogły zburzyć zespolone
trudy mędrców; od tego szerokiego śmiechu pierzchają duchy ciemności, a myśl ludzka może rozwijać się swobodnie.
Lotne strzaly Moliera docierają tam, gdzie nie mogły dotrzeć kolubryny mędrców; w nieśmiertelnych typach, zdaniach piętnuje on swoje ofiary znamieniem śmieszności,
spod której się nie podniosą .
Jakże bogato jest ta galerio uczonych glupców, którzy
wszyscy mają jedną wspólną cechę: pedantyzm. Było to
piętno epoki . Dziś prawnik, lekarz, filozof, opuściwszy swoje
biurko czy kancelarię, mogą się znaleźć wspólnie na neutralnym terenie; wówczas sam strój, gwaro nakładały każ
demu cechy zawodowe, z którymi nie rozstawał się nigdy.
Dzisiejsza rzetelna nauka o ileż się niesie skromniej, ileż
dopuszcza sceptyzmu wobec samej siebie; ówczesna wiedza - zwlaszcza ta oficjalna - im bardziej była mizerna
w gruncie, tym bardziej szukało podpory w swej minie,
todze i peruce. I wszyscy ci „pedanci" Molierowscy stanowią jakby jedną rodzinę: i Lizydas z Krytyki „Szkoły żon",
i ów „nauczyciel filozofii" z Mieszczanina szlachcicem, i ci
filozofowie, rejenci, lekarze zwłaszcza . Och, lekarze!
Wśród cotej tej galerii Molier spotkał się oko w oko
ze współczesną medycyną; przeniknął ją, osądził i dokonał na niej egzekucji,: egzekucji 5traszliwej, ale no którą,
trzeba przyznać, zasługiwała w całej pełni. Mol.ier miał
z medycyną osobiście na pieńku, zapewne; ale z drugiej skony przedstawiała dlań ona najsposobniejszy materiał, na
którym mógł uwidocznić i ośmieszyć dogmatyzm i tępotę
ap r i or y cz n ego myślenia, snującego swe czcze kombinacje pozo sferą realnego faktu. Walko Moliera z medycyną jest jednym z etapów tej zwycięskiej walki, jaką wiódł
całe życie z duchem ciemnoty. Bijąc w medycynę, uderzał
w system, w którym - jak wspomniałem - wszystkie fakul.tety frzymały się za ręce.
(fragmenty monografii pt. Molier, PIW 1957. - T.ytul od nos.)

Chory z uroienio w Komedii Francuskiej. Molier jako Arqan i A rmonde
Be jard i żona Mol i era) w. r~I i Bel i_ndy. Według „ współczesnego portretu
Brisarto. Oryginar w zbiorach Komed11 Francusk1e1

im ko !o ry różnego gatunku . Afi sz, ki e dy wychcdzi na rzecz

ant ~epryzy, p rawie zaws z e jest niegrzeczny i prostak, d.ono si, co b ę dzie, i . n.ie wi.ęcej; kiedy zaś ben e fis zw1 a s t u 1~ ,
n ie m a sz grzeczn1s1a większ e go, cały w komplem e ntarn
i uniżonościach.
Bufet. Idącemu
p rzez bufet.

Cho ry z uroj e'.'io (scena sprawd zan ia rachunku ap tekarza). Portret aktora
Bonnevo lo (1 7 0l-1783j graj ąceg o Arg ona . Porlret wyk o na! J. G Huquier.
Oryg i nał w zbio ra ch Komedii Francuskiej

Z DYKCJONARZYKA TEATRALNEGO
DMUSZEWSKIEGO I ZOŁKOWSKIEGO

1

Ridendo cast iga mores

.·

A fi s z . Karta drukowana donosząca, jaka będzie sztuka
na teatrze, przybija się po ulicach; powszechnie jest drukowany czarno, ale kiedy jest nowa sztuka, wtedy daje
mu się rumieniec. Aktorowie zaś na swoje benefisa, aby
tym prędzej zwrócić oko przechodzącego czytelnika, dają
Frogmenly wybrane z wydania 1808 roku. Autorami byli: Ludwik
aktor i redaktor „Kuriefo Warszawskiego" oraz słynny
akto1· Aloizy Fortunat lólkowski, aut o r Momusa.
1
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Dmus zewski,

scen ę

nie życzy się

p r z e cho d z i ć

Ce n a mi ej s c ustanowiona raz od rzadu nie może
być _powiębzona, chyba że antrepryza nadz.wyczajne wydatki czynić musi na przedstawienie (chcę mówić na wystawienie) jakiej reprezentacji, wtenczas zwierzchność pozwala podnieść cenę. Cztery gatunki są m iejsc : loż e, które
po większ~j. części płeć piękna zajmuje; parter, który ma
vocem dec1s1vam,' chwała lub nagana od niego pochodzi ;
gole•1a 1 paradys. Na samym teatne oprócz tego są jeszcze
tok nazwane kominiarskie loże, gdzie sobie wciskaja sie
różne facjaty za małe kubany teatralnym kalafakto rom
dane .
For a. Podoba się na przykład publiczności jaka piosnka,
jaka myśl., jaki wiersz i na nie woła „Fora", to jest, źeby
drugi raz powtórzono to, co tak przypadło jej do smaku .
Wołanie ,,Fora" powinno by mieć granice i tylko tam mieć
miejsce, gdzie podobnym wołaniem nie psuje się iluzja,
lecz w tragedii w scenach poważnych cierpianym być nie
może . Jednemu tylko Fincufanckiemu wolno było ten g rzech
popełnić, jak się sam z tego chełpi przed Charonem :
I gdy akto r no scenie zabijał okloro
brawo i krzyknąłem fora .

. J:- kto r. Akt?r jest .członek ~~jznaczn i ejszy teatru, udaje
roznE~ osoby 1 ich pasie. Od nie1akiego czasu aktorów nazywa_19 artystami drc:imatycznymi - i lepiej. Aktorów można
dz1el1c . tylko na dwie klasy: na tragicznych i na komicz~y.ch, 1. znowu na tragicznych śpiewających i komicznych
sp1ewa19cych. Zysk aktorów jest gaża miesięczna podług
talentu 1 umowy z antreprenerem, benefis i o'<:laski publiczności, które im się bardzo podobają, przez nie bowiem
dowiadują się iżali dobrze swój sprawowali urząd. Szkoda, że los artystów narodowych na starość nie jest zapewniony; wszakże jest pewna nadzieja, iż sprawiedliwy
~asz rząd, odet~hnąwszy z tylu prac dzisiejszych, podobnie
1ak we wszystkich oświeconych krajach weźmie w swoją
opiekę aktorów.

na

Urżnąłem huczne

( Aklorowie na Polach El ize js kich)'

Gaż a, czyli płaca, podług kontraktu odbiera się co
miesiąc dekursive. Ponieważ są czasy teraz nie bardzo
obfite, a tym samym i gaże niezbyt wielkie, przeto ledwo
nią pierwsze potrzeby aktor opędza. Z gaży tedy na wiek
późniejszy, kiedy stargane siły więcej nie dozwolą pracować, skąpiąc nawet, ciężko zapewnić sobie źródła utrzymania się. Benefis jest jedynym -ratunkiem, lecz go nie

wszyscy

moją

i nie wszyscy równy .

G r o n i e r o I i, c z y I i u d a w o n i e o s o b y.
Jak jest najpierwszą zasadą aktorstwa, tak też jest najtrudniejszą nauką i prawie n igdy nie skończoną . Malarz,
,- zeźbiarz znają, że ten lub ów rys nadaje taki !ub toki charakte r, ale aktor, jakiej że nie potrzebuje doskonałej duszy,
jakiej znajomości świata, jakiego przeistoczenia się, ażeby
uczucia osoby, którą ma wyobrażać, czyli te są wesołe
czy smutne, czy okropne, swojemu sercu przyswoił, ażeby
' Głos decyduj ą cy
:: Utwór sceniczny L. Dmus zewskiego
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one na swojej twarzy i postawie okazał? Umiejętność grania roli składa się z deklamacji, akcji, czyli gestów i mimiki. Wiadome są całemu światu skutki wymowy . Deklamacjo w i ęc, czyl,i wymowo, najpiękniejszy przymiot czło
wieka, w aktorze świetniej się jeszcze wydoje . Sztuko mówienia podlug prawideł gramatycznych, podług odmian
uczuciów i natury nie może być obcą mtyście. Nabywa jej
długą wprawą , a jeżeli ją doskonale posiada, jakichże
triumfów nad sercem słuchacza nie odnosi? Poezja nawet,
tok z siebie kunsztowna, za sprawą deklamacji nowego
nabiera blasku . Akcja, czyli gesta, idą zaraz za deklamacją,
są skutkiem poruszeń wewnętrznych . Ruszenie ręką czy tworzą, ułożenie ciała w tej a w tej postawie jest akcją. Naturo
może być pierwszą mistrzynią gestów aktora, ole chcąc mieć
te gesta doskonalszymi, trzeba ich od mistrzów umy ś lnych
do lego nabywać.
Mimika jest, że tok rzekę, mową serca; trzeba na sobie
pokazać te wszystkie pasje, jakimi dusza jest ujęta . Są
twarze, które niełatwo pokazują ekspresje wewnętrzne; dlatego mimika znajduje wielką pomoc w kunszcie malarskim .
Wiadomość rysowania na tworzy (tak żeby charakter potrzebny wi dać było) wiele sprawia omamienia i potrzebną
jest aktorowi.

„

u łudzenie, omam ien ie. Częśc i składające całość
to żyjące, czy nie, wspól,nie usiłować powinny,
dla widza sprawić iluzją. Akto rowie, intryga,
maszyny, słowem, wszystko ; doskonały muszą
mieć związek ze sobą, tok żeby we wszelkich działaniach
na scenie prawdopodob i eń5two dostrzec można .

11 u z ja,
teatru, czy
aby dobrą
dekoracje,

. Komedio -oper a - dwojga imion teatralno sztuka.
Pierwszy JPan Dmuszewski połączył te dwa imiona, nie
mogąc wynaleźć nazwiska polskiego, które by istotnie tlumaczyło rodzaj sztuk francuskich zwany Vaudevilfe. Zapewne tworzyć nie śmiał nowego imienia, i dobrze zrobił : bo
byłby s i edział w Poprawie bfędów, jak inni teraźniejsi neofici
gramatyczni; krótko mówiąc, komedio-opero jest to viceopera, czyli komedia pieśniami przerywana.
Ka s jer. Pełno jest kasjerów na świecie . Pe wien monarcha rozkazał na kasjerów wybierać samych garbatych,
ku l.o wych, zyzowatych, słowem , ludzi takich, którzy by mieli
osobliwsze na swojej figurze znaki, a to ażeby w przypadku uc ieczki z kosą łatwiej onych opisać można było . Teatr nie ma pokzeby aż tak być.ostrożnym, gdyż pieniądze
czasami ledwo przenocują w jego kasie.
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Kory kot ur a. Tego roku w swoim doniesieniu na benefis podpisał się Imć Pan lółkowski tok : Alojzy Karyka tura lółkowski . Kiedym mu naganiał ten podpis wiedząc,
że ma wcale inny przydomek, odpowiedział mi: ponieważ
najczęściej grywa karykatury, dlatego tok się podpisał .

Hi storyczny fot e l, w którym Moli er grał A rgona w dn i och 12, 13, 14
i 17 lufego 1673 ai. do śm 1 e rt e f nego omd.len.10 w sc en ie pror:i oc; 11 .
Aż do r . 1880 używano tego f o l e la w. przed slaw1 en1ach Chore g o z uro1en10 .
Dz is fote l ten zdobi s t a l ą ek s pozy q ę . ~ o l1erowsk,ą_ na foy er d la publ 1c!nosci w Komed11 Francusk 1e1

r
•

Pod róże. Między przykrościami, których jak każdy
stan, tak też i aktorowie doznawać muszą, jest jedno z bardzo wielkich dla tego teatru, który przez rok cały nie
mogąc się utrzymać w jednym miejscu musi odbywać podróże do miast innych i oswajać się z rozmaitymi gustami.
Wydatki przy tym na podróże są tak znaczne, że żadnego
prawie nie przynoszą zysku antreprenerom i tylko mogą
zwyczajne opędzić ekspensa . \N Warszawie przez lato na
teatr prawie nikt nie zwykł uczęszczać, przyjemność ogrodów zwabia mieszkańców stolicy, a panowie z•Nykle przepędzają Il oto w swoich dobrnch. Aktorowie więc warszawscy
corocznie na kilka niedziel wyjeżdżają do Poznania 1 Kalisza.
Pub I i cz n ość. Publiczność jest matką, wielowładną
panią i sprawiedliwym sędzią teatru . S z c z ę ś I i w y,
o k i m r z e k n i e: d o b r z e s i ę z a s ł u ż y ł.
Rekwizyt a. Nie wszystkie mniejsze po.trzebne r.zeczy
znajdują się w składach teatralnych; te pozycza1ą się do
sztuk od innych osób . Rekwizytor płaci od pożyczenia podług zrobionego przez siebi.e targu: tu. mógłby mieć .dla
siebie różne obrywki, ale nasi gardzą takim małym zyskiem.
ty s t a, c z y I i k o m p a r s. Jeżeli słusznie no
człowieka mało mówiącego nazywają statystą, tedy
słuszniej ludziom przybranym no teatr daje się nastatysty, gdyż ci nic a nic nie mówią. Potrzebni do
powiększenia liczbv osób wchodzących, zo niewielkie pieniądze odbywają, jak mogą, powinności od informatora im
wskazane.

St o
świecie
daleko
zwisko

Teatr. Teatr jest żywą historią wszystkich wieków, jest
języka, jest jak ów śmiały przyjaciel, co próżen
pochlebstwo błędy odważnie wymawia i przestępstwa wytyka. On panuje nad innymi zabawami, on pięknym kunsztom obszerne do popisywania się stawia pole. Poezja,
malarstwo, muzyka, wymowa, mechanika, oto są dusze
teatru. Dwadzieścia wieków już minęło, jak pierwsi G:ecy
na scenie waleczne i godne naśladowania sprawy wystawiać poczęli . Obywatel nie inaczej jak. przez ust? akto~a
i na 1eatrze o zaszłych dowiadywał się zdarzeniach, nie
inaczej jak przez nich sławniejsze słyszał poezje. W Rzec~y
pospolitej Rzymskiej i potem w całej Europie za wzrasta1ą
cym oświeceniem tuż zaraz i teatr postępował. Były czasy,
w ktćrych scena żle zrozumiana od . zagorzałych głupców
już ku upadkowi nachylała się. Atoli dzięki uczonym, dzię
ki nowemu odrodzeniu się świata teatr, zająwszy przyzwoite
w lite;aturze miejsce, w nim niewzruszony zostawać będzie.
szkołą
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Tytuł. Tłumacze samowładnie odmieniają tytuły, jak
no. komedia po niemiecku ma j ąc tytuł: Opiekun oszukany,
p~ polsku nazwana: Niepotrzebnie się galwanizował. -

Kome.dia po francusku znana pod imieniem Marton et
Frontin u nas dostała tytuł Trafiła kosa na kamień. Panowie
także. benefisanci dla większego połowu robią cudaczne
nazwiska sztuk przez autorów i tłumaczów przyzwoicie nazwanych. Antreprenerowie nie mniej bez miłosierdzia i bezkarnie pozwal,ajq sobie odmieniać myśli, sytuacje, a nawet
całe sceny w dz1ełc:i~h, których nie pisali, a tym mniej tytuły ..Nawet aby, 1z tak rzekę, oszukać publiczność, po
up~yn1ony~ roku wcale inne sztuce już reprezentowanej
da1ą nazwisko.

U~~ or y .. Akt?r, jak ~ię nadmi~niło, udając jaką osobę
P.o"."'1n1en ~upeł~1e. ta~ 19 wystawić, iżby spektator mógł
nie1ako uw1~rzyc, ze w1dz1 przed sobą rzeczywiście Skąpca,
Ele~anta,. H1szpc:inc;i, Polo~a, .Amerykanina, Rzymianina etc.,
oprocz :-v1ęc wz1ęc1a .na s1eb1e P?stawy i charakteru osoby,
którą się reprezentu1e, przyzwoity ubiór bardzo jest potrz~bnyr:n d.o ~osko!'ołej .iluzji. Znajomość kostiumów, czyli
ub1eran1a się, 1est n1eodb1tą dla artysty nauką. - We Francji
.każdy a~tor s~oim kos~te~ musi się _ubierać na scenę
1 sam tez zostaje ~dpow1e~z1alnym za nieprzyzwoite i niestosowne ubranie się. W Niemczech, Włoszech i u nas antreprenerowie sami ubierają swoich aktorów. Gdzie nie
starczy na porządną Qarde~~b~ albo dyrekcjc;i może zbyć
lado .czym dobrą publ~czno.sc, 1ak w dekoraqach, tak też
w _ubiorach, przymusza1ą wierzyć, że kontusz jest czamara
chińska, sol.opa płoszczem hiszpańskim. W pewnym teatrze
Essex miał na sobie fraczek modny opasany szarfą, a Hamlet okryty był płaszczem pożyczonym od Żyda. W innym
Axur, ż.eby się mógł poszczycić z brylantów, którymi miał
wszystk~e. polce okryte, mimo zakazu Mahometa dobył tabak1erk1 1 cz~stował tabaką przy sobie na wezgłowiu siedzącą Aspaz1ę. Jedna antreprenerka miało zwyczaj sama
tylko występować wspaniale, mniej dlbając o resztę. Subretko te~Y. on~r~prenerko ubrana była zazwyczaj w lamy,
a obok nie1 ks1ęzna aktorka w damisy.

Z a m k n i ę c i e t e o t r u. Moim najszczerszym jest
życzeniem, aby artyści przez gorliwe dopełnianie obowiąz
k~w, jakim się poświę~ili, przez ciągłą pracę, przez coraz
większe wydoskonalanie talentów nigdy nie mogli sobie
wyrzu.cc;ić, ż~ się pr~yczynili ~o zupełnego zamknięcia teatru.

Pracu1c1e! nie wątpiąc o swoim przyszłym I.osie i zachowujcie
w pamięci ową piękną myśl naszego poety:
Kto się
Bardziej

słowy dobił,
się

nią

niż złotym

łańcuchem

ozdobił.

Ilustracje Bouchera do wydania francuskiego dzieł
Moliera z r. 1734. Oryginał w Bibliotece Komedii Francuskiej

Chory z urojenia.
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lEATR POLSKI
Warszawa, ul. Karasia 2
Sezon : 1959-1960
Dyrektor Teatru: Sto n i sław Witold Ba licki

W czwartek, dn. 26 maja 1960 r. o godz. 19.30
po raz 8(40)
MOLIER

C HORY Z UROJENIA
Kom edi a w trzech aktach, z prologiem, między aktem i epilogiem
Przełożył Tadeusz Że leński (Boy}
Argon, chory z urojenia
.
Belina, druga żona Argona
Ani e la , córka Argona .
Lu d wisia, có re czka Argona
Be rald, b rat Ar}łana
Kleant, zalotnik Anieli .
Pan Bi e}ł un k a, le ka rz .
Toma sz Bieg un ka , je}ło syn
Pan Czyści e !, lekarz Argona
Pa n Wonny, ap tek arz
Pa n Wiara, re jen t .
A ntos ia, po kojówk a

Ale ks ande r Dzwonkows ki
Jadw iqa Kossocka
Ewa Berger-Jankowska
•
Kaz imierz W ilamowski
Ka zim ie rz Orzechowski
Ja n C ieciersk i
Tadeusz Jastr z ębows ki
Zygmunt Ch m ielews ki
Stanisław Jaśkiewicz

,;

Po li szynel
Baba
.
Gward zi sta Pi erwszy
Gwardzista Drugi
Gwardzista Tr ze ci
.
.
Pre zes Fakul te tu Lekarskiego
Muzyk ę

Ka z imie rz Dejunowicz
Re na ta Kos sobudzka
Jan Kobusz ewski
Jolan ta C zaplińs ka
Czesła w Bogdański
Zdzisław Szymborski
An d rzej Wiśniewisk i
Władysł aw Hańcza

z utworów : J . B. Bes arda, De Lande'a J. B. Lully'ego
i A. Magnarda dobrała Zofia Łosakiewicz
Scenografia : Janusz A. Krassowski
Układ p!astyczny : Barbara Fijewska
Reżyseria: Władysław Hańcza
Asystent

reżysera:

Tadeu sz Jastrzębowski

Jedna prz erwa

Chory z urojenia grany

był

15-mi nu towa

w Teatrze Polskim w sezonie

1921 11922 - 32 razy.

Plan
Teatr Polski :
(ul. Kara sia 2)

przedstawień :

Piątek , 27 maja a godz. 18.30: Don Kor/os Sch i ll era
z A. Kowalczykiem w roli Księcia Parmy i R. Pi ekarskim w roli Hrabiego Lermy
Sce na Kamero/no: Piątek, 27 majo , o godz. 19.30: Nora Ibsena z Z. M a(ul. Kara sia 2)
łynicz w roli Krystyny Linde i z A. Dmochowską w roli
Heleny

AFISZ TEATRU

POLSKl<:GO -

WARSZAWA -

SEZON

1959-1960

MAł.A

WYDARZEŃ

KRONIKA
TEATRALNYCH W POLSCE

l.V.1876 Premiera komedii Szekspira pt. Wiele hałasu o nic w Teatrze
Wielkim w Warszawie z udzialem, H. Modrzejewskiej {Beatrice),
B. Leszczyńskiego (Benedykl), W. Rapackiego (Don Juan), E. Wolskiego
(Claudio) i M. Chomińskiego {Dogberry).
Homfefo w Teatrze Polskim 'N Warszawi e w reżyserii
A. Szyfmana, dekoracjach i kostiumach K. Frycza, iluslrocji muzycznej St. Moniuszki i obsadzie: B. Samborski (Król). S. Broniszówna {Krc!owo), W. Brydziriski (Hamlet), St. Stanisławski (Poloniusz), M. Maidrowiczówna (Ofelio), A. Różycki (Horacy), A. Zelwerowicz i B. Rosia n {Grabarze).
2.V.1922 Premiera

5.V.1923 Pierwsze wystawienie w Polsce
oostaci dramatu \'I .o oszukiwaniu
J. Słowackiego w Krakowie w reżyserii J.
i z udziałem: K. Bednarzewskiei (Matka),
Krasnowieckiego (Syn), L. Brackiej (Wyrostek)
Friede).

sztuki L. Pirandello pl. Sześ ć
autora w Teatrze Miejskim im.
Sosnowskiego {grał rolę Ojca)
H. Gallowej (Pasierbica), Wł.
i A. Klońskiei-Sauerowej (M-me

12.V.1872 Wystawienie po raz pierwszy w Warszawie w Tealrze Wielkim
fragmentów Mazepy (aktu Ili bez sceny 1, a z dodani e m sceny
Il) J. Słowackiego.

10 z aktu

14.V.1824 Prapremiera komedii A. Fredry Pierwsza lepsza w Teatrze Narodowym w Warszawie w obsadzie: Z. Kurpińska (Julia), L. 2uczkowska (Elwira), W. Piasecki (Alfred) i L. A. Dmuszewski {Zdzisław).
16.V.1902 Debiut sceniczny T. Rittnera Sąsiadko na scenie lwowskiej .

prapremiera

jego

d rama tu

pl.

17.V.1917 Debiut dramatopisarski J. Szaniawskiego - prapremiera je!'.la
pierwszej komedii pl. Murzyn w Teatrze Polskim w Warszawie
w reżysierii W. Kuncewicza, dekoracjach St. Sliwińskiego i obsadzie: M. Dulęba (Ado), M. Szobe r! {Kaczeński), A. W ę gierko (Jim), J. Sosnows ki (Fe·
nicki), St. Jarniński (Kukli1\ski) ii.
23.V.1922 Przedstawienie Judasza K. Tetmajera w Reducie w reżyserii M.
Limanowskiego i J. Oslerwy, scenografii Wł. Skoczylasa i ilustra·
cji muzycznei

w roli

St. Tymienieckiego,

upamiętnione

wielką

kreacją

St.

Jaracza

tytułowej.

28.V.1926 Premiera dwu sztuk St.
Witkiewicza: Wa ri at i zak onnica
{w reżyserii A. Węgierki) oraz Nowe wyzv,10/ eni e (w reżyserii
K. Borowskiego) w Teatrze Małym w Warsza w ie.
Opracowo l , Ryszard Górs ki

Bezpłatny

dodatek do Listów Tea tru Polskiego. W oddzielnej sprzedaży 0,50 gr.
D.S.P. Zam. 2785-a. C-60.

